Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
De ideale vooropleiding is de eerste graad A, bij voorkeur de basisoptie People.

Profiel van de richting
Maatschappij en welzijn, het vroegere Sociale en technische wetenschappen, biedt je een brede vorming aan op sociaal,
wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving.
De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete
toepassingen. Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, bent sociaal voelend en creatief. De opleiding leert je
hoe de mens functioneert in de samenleving.
Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële
ondersteuning leer je instaan. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke
inzichten.
De vakken kunnen onderverdeeld worden in drie groepen:

Natuurwetenschappen (biologie, chemie, fysica en laboratoriumoefeningen); In Natuurwetenschappen verwerf je
inzichten en vaardigheden via experimenten en praktische opdrachten, gesteund op de theorie;

Sociale wetenschappen (maatschappelijke en sociale vorming); de doelstellingen zijn: verkennen van eigen
mogelijkheden, verduidelijken van leerprocessen (geheugen, intelligentie, leren …), passend communiceren in
verschillende situaties, menselijk gedrag en interacties waarnemen en observeren, omgaan met rechten en plichten als
jongere, verkennen en illustreren van de diversiteit tussen mensen;

Voeding (toegepaste wetenschappen en praktijk); hier wordt er concreet gewerkt met voedingsproducten. De
voedingsmiddelen worden verwerkt volgens bepaalde principes. Je leert hierbij de juiste methode of techniek hanteren
met aandacht voor het correct gebruik van de gepaste apparatuur. Zorg dragen voor kwaliteit van de voeding wordt in al
zijn facetten benaderd.

Mogelijke vervolgopleiding
Na de tweede graad TSO Maatschappij en welzijn is het een logische keuze om te kiezen voor de derde graad TSO
Maatschappij en welzijn.

Laptopproject

Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan
alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen met hun eigen toestel aan de slag.
Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook
voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor de leerlingen die starten in Maatschappij en welzijn is een Chromebook
nodig.
Om de beste service te garanderen, gaan wij als school met een partner in zee. Deze partner staat in voor de webshop, waar
je de keuze zal kunnen maken om een toestel te huren of aan te kopen. Dankzij deze samenwerking kunnen wij jullie kortingen
aanbieden, die je anders via de winkel zou mislopen. Daarnaast houdt de service onder andere in, dat meteen een
vervangtoestel aangeboden wordt via onze laptopbalie op school, indien er zich iets met jouw toestel voordoet - zo kan je snel
verder meevolgen in de klas!
Hieronder vind je de link naar de webshop, waar je een toestel kan huren of kopen.
Heb je nog vragen? Neem dan zeker ook eens een kijkje bij de knop "Veelgestelde vragen"!

